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Na de Leefstraten zien nu ook twee
Leefpleinen het levenslicht

Er breekt een nieuw seizoen aan voor de Leefstraten. In 13 straten loopt een

traject om de straat om te vormen tot een Leefstraat. Voor het eerst zullen ook 2

Leefpleinen gecreëerd worden. Door de straat autoluw of autoloos te maken,

ontstaat er een ontmoetingsplaats met meer ruimte voor nieuwe contacten,

rustige speelplekken voor de kinderen en vooral veel contacten tussen buren.

Er worden dit jaar in totaal 13 Leefstraten en 2 Leefpleinen ingericht. De focus ligt niet zozeer

op het aantal Leefstraten maar wel op een kwalitatieve invulling en goede begeleiding van de

deelnemende straten. Er gaat veel aandacht naar een goede communicatie met bewoners in en

rond de straat en naar de opvolging van thema's die er ter sprake komen.  

'Voor het eerst worden ook 2 ‘Leefpleinen’ ingericht. Op vraag van bewoners
van Sint-Baafsdorp en de Borluut-woontoren aan de Watersportbaan creëren
we daar nieuwe ontmoetingsplekken. Samen met de bewoners wordt er werk
gemaakt van een leuke speelplek, burenontmoeting en meer kleur in de wijk.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk, Welzijn en Participatie

⏲



Het Leefplein op het Sint-Baafsdorp start op 25 mei 2019, net als de Leefstraat in de

Koolkapperstraat. Op 22 juni 2019 start het Leefpleinexperiment aan de Borluut in de

Watersportbaan.

Eerder zijn al de Leefstraten de Meibloemstraat, de Karel Antheunisstraat, de Kozijntjesstraat,

de Zesseptemberlaan, de Palinghuizen, de Zalmstraat en de Kogelstraat gestart. In de

Zalmstraat werden 3 ontmoetingsplekken voor de buurt ingericht, plaatselijk verkeer kan er nog

steeds stapvoets door de straat rijden. Het accent ligt vooral op 'vergroening' van de straat met

geveltuintjes, extra plantenbakken en groenslingers.

Wat is een Leefstraat?

Een Leefstraat is een straat die tussen de paasvakantie en de herfstvakantie door de

buurtbewoners naar eigen wensen wordt ingevuld. Het doel is vooral de sociale cohesie in deze

straten te verhogen en de dialoog en solidariteit op straatniveau te versterken. Buren

organiseren zelf activiteiten in hun Leefstraat en engageren zich ook om de Leefstraat te

onderhouden. Op die manier wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk mensen uit de straat of de

buurt te bereiken en te betrekken.

Het Team Leefstraten van de Dienst Ontmoeten en Verbinden begeleidt en ondersteunt het

traject met communicatiemateriaal, gesprekken, mee zoeken naar oplossingen, regelen van

vergunningen, enzovoort.

Contact

Sofie Rottiers en Hanne Geutjens, Dienst Ontmoeten en Verbinden - Team Leefstraten, tel.

09 266 55 50, e-mail sofie.rottiers@stad.gent, hanne.geutjens@stad.gent of

leefstraten@stad.gent

Bevoegd

Lees meer over de Leefstraten in Gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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